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За TESY
ТЕСИ ООД е част от Фикосота холдинг, и има пет завода – три в Шумен и два в 
Смядово.  Компанията е най-големият български и водещ европейки производител 
на електрически бойлери, бойлери с индиректно нагряване и отоплителни 
уреди за дома. С иновативния си подход към пазара и продуктите, с динамично 
развиващ се екип от високо мотивирани специалисти, понастоящем ТЕСИ 
реализира своята продукция в повече от 50 страни на 4 континента. Фирмата 
продължава своето развитие в посока към увеличаване на производствения си 
капацитет и лансиране на нови продуктови линии.  Основна цел пред ТЕСИ за 
следващите 3 години е да се утвърди като третия най-голям производител на 
електрически бойлери в Европа.

TESY в цифри
 ▶Продажби в над 50 държави на 4 континента
 ▶750 служители
 ▶5 завода
 ▶Top 4 производител на електрически бойлери и отоплителни уреди в Европа
 ▶3 главни продуктови категории – електрически бойлери, електрически 
отоплителни уреди, комбинирани и индиректно загрявани високообемни 
бойлери
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Надеждност на електрическите бойлери TESY

TESY разполага с модерно оборудвани лаборатории за изследване на 
електрически бойлери, провеждане на тестове съгласно редица европейски 
стандарти - за безопасност, за енергийна ефективност, за защита от среда 
с висока влажност, за надеждност на конструкцията, тестове за оценка на 
компоненти, за сравнителен анализ на два продукта и т.н.  Чрез лабораторните 
измервания TESY валидира потребителската стойност на иновативни разработки.

TESY е член на Българския институт за стандартизация, част е от редица 
технически комитети, които отговарят за проектирането и валидирането на 
стандарти и методики за изпитания, част от Европейската нормативна база.

Модерната технология за нанасяне на стъклокерамично покритие на 
водосъдържателя. Покритието осигурява надеждна защита от корозия и висока 
хигиена на водата. По този начин се осигурява дълъг живот и безпроблемна 
експлоатация на бойлера.

1. Стъклокерамично покритие на водосъдържателя

Гаранция за безпроблемна работа и дълъг живот на уреда

Магнезиев аноден протектор с дълъг живот на експлоатация и с възможност за 
демонтаж и последваща промяна.

2. Аноден протектор за предпазване на стъклокерамичното 
покритие и гарантиране на безпроблемна работа

Водосъдържателите на бойлерите TESY се изработват посредством високо 
технологичния метод за плазмено заваряване, което осигурява еднородна 
структура на завършения шев и устойчивост на механични въздействия.

3. Плазмено заваряване

4. Широк фланец за лесно почистване и поддръжка на продукта

5. Неръждаема тръбичка за горещата вода, която не се разпада 
във времето и запазва обема от гореща вода през целия живот на 
уреда
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В унисон с тенденциите за иновативни, спестяващи време и 
енергия, лесни за управление уреди, инженерите на TESY 
създадоха нова фамилия продукти с управление през Интернет – 
TESY Cloud. 

Чрез мобилното приложение tesyCloud управлението на уредите у 
дома е лесно, бързо и ефективно по всяко време, от всяка точка на 
света, с достъп до Интернет. 

✓

✓
✓
✓

✓

Интелигентно самообучение и самоуправление, ECO SMART режим за комфорт 
и спестяване до 15% от електрическата енергията за топла вода
Touch контрол панел и LCD дисплей с кристална визуализация
Система за автодиагностика
Автоматична функция ANTILEGIONELA за предпазване от бактериално 
въздействие
Специална технология с вграден сух керамичен нагревател за предпазване от 
котлен камък и за безшумна работа

Лесно и интуитивно свързване и управление на уредите през Интернет

До 20% по-ниски разходи, благодарение на прецизното програмиране

Възможност за свързване и управление на група от уреди

✓

✓

✓

TESY Cloud
Интернет ни свързва с уредите у дома

приложение за мобилни устройства
с операционна система Android или iOS

Интелигентни електрически бойлери
с управление през Интернет 
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PISTON ефект
PISTON ефект (ефект на буталото), осигуряващ до 15% повече топла вода. 
Иновативен струйник, разработен от TESY и защитен с патент, управлява 
смесването на топлата и студена вода. 

BiLight
BiLight (двуцветен) светлинен индикатор, визуализиращ двата режима на работа:  
ЗАГРЯВАНЕ - червена светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя светлина.

Керамичен нагревателен елемент
Индиректен керамичен нагревателен елемент с до 70% по-голяма площ на 
топлоотдаване. Работи при по-ниска повърхностна темепература, в сравнение с 
конвенционален нагревателен елемент, като по този начин предпазва бойлера от 
агресивно натрупване на котлен камък.  Нагревателният елемент е разположен в 
метален корпус със стъклокерамично покритие, което го предпазва от директен 
контакт с водата. Технологията осигурява дългогодишна безпроблемна експлоатация 
на бойлера дори и в райони с твърда и минерализирана и агресивна вода.

INSUTECH Plus
Прецизна технология за високоефективна изолация с дебелина от 32 mm, 
равномерно разпределена между водосъдържателя и външния кошух, 
предпазваща топлата вода от охлаждане до момента на нейното използване. 
Тя е базирана на щадяща околната среда PU формула без CFC и HCFC

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, постигнати в резултат на премахване на 
термовръзката между водосъдържателя и монтажната планка.
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вертикални модели

MODEL  GCV 8047 GCV 10047
  24D C21 ECW 24D C21 ECW
TESY номер  303207 303208
Нетен обем L 82 100
Диаметър  470 470
Номинална мощност W 2400 2400
Време за загряване     
∆t 45K (15 - 60°C)  1:47 2:10
Годишна консумация    
на ел. енергия AEC kWh 1207 1238
Енергиен клас  B B
Профил на източване  M M
V40 L 145 171
Tout of box ℃ 70 70
MAX40 L 161 188
Размери    
         височина m 0.845 0.985
         ширина m 0.470 0.470
         дълбочина m 0.496 0.496
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Електрически
бойлер

 

Контролен панел
1. Електрически ключ: 
 0 - Изключено;
  I - позиция за икономично загряване;
 II - позиция за бързо загряване.

2. Вътрешен регулатор за плавен контрол 
на температурата до 70°C.
 Скала:
 min - режим против замръзване;
     - ECO режим на употреба, 
спестяващ енергия и удължаващ 
живота на продукта;
 max -  70°C.

3. Светлинен индикатор I визуализира
включването на първа степен на 
мощност - за икономично загряване.

4. Светлинен индикатор II визуализира
включването на втора степен на 
мощност - за бързо загряване.

5. BiLight индикатор         , 
визуализиращ два режима на работа 
ЗАГРЯВАНЕ - червена светлина и 
ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя 
светлина.

с керамичен нагревател

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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Контролен панел
1. Електрически ключ: 
 0 - Изключено;
  I - позиция за икономично загряване;
 II - позиция за бързо загряване.

2. Вътрешен регулатор за плавен контрол 
на температурата до 70°C.
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 min - режим против замръзване;
     - ECO режим на употреба, 
спестяващ енергия и удължаващ 
живота на продукта;
 max -  70°C.

3. Светлинен индикатор I визуализира
включването на първа степен на 
мощност - за икономично загряване.

4. Светлинен индикатор II визуализира
включването на втора степен на 
мощност - за бързо загряване.

5. BiLight индикатор         , 
визуализиращ два режима на работа 
ЗАГРЯВАНЕ - червена светлина и 
ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя 
светлина.

с керамичен нагревател

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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PISTON ефект
PISTON ефект (ефект на буталото), осигуряващ до 15% повече топла вода. 
Иновативен струйник, разработен от TESY и защитен с патент, управлява 
смесването на топлата и студена вода. 

BiLight
BiLight (двуцветен) светлинен индикатор, визуализиращ двата режима на работа:  
ЗАГРЯВАНЕ - червена светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя светлина.

Керамичен нагревателен елемент
Индиректен керамичен нагревателен елемент с до 70% по-голяма площ на 
топлоотдаване. Работи при по-ниска повърхностна темепература, в сравнение с 
конвенционален нагревателен елемент, като по този начин предпазва бойлера от 
агресивно натрупване на котлен камък.  Нагревателният елемент е разположен в 
метален корпус със стъклокерамично покритие, което го предпазва от директен 
контакт с водата. Технологията осигурява дългогодишна безпроблемна експлоатация 
на бойлера дори и в райони с твърда и минерализирана и агресивна вода.

INSUTECH Plus
Прецизна технология за високоефективна изолация с дебелина от 32 mm, 
равномерно разпределена между водосъдържателя и външния кошух, 
предпазваща топлата вода от охлаждане до момента на нейното използване. 
Тя е базирана на щадяща околната среда PU формула без CFC и HCFC

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, постигнати в резултат на премахване на 
термовръзката между водосъдържателя и монтажната планка.

Modeco ceramic
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вертикални модели

Modeco ceramic

MODEL  GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047
  16D C21 TS2R 24D C21 TS2R 24D C21 TS2R
TESY номер  302474 302475 302476
Нетен обем L 50 82 100
Диаметър  470 470 470
Номинална мощност W 800 / 1600 1200 / 2400 1200 / 2400
Време за загряване     
∆t 45K (15 - 60°C)  3:15 / 1:37 3:34 / 1:47 4:21 / 2:10
Годишна консумация    
на ел. енергия AEC kWh 1360 1335 2726
Енергиен клас  C C C
Профил на източване  M M L
V40 L 71 120 162
Tout of box ℃ 60 60 70
MAX40 L 86 145 171
Размери    
         височина m 0.590 0.845 0.985
         ширина m 0.470 0.470 0.470
         дълбочина m 0.496 0.496 0.496
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PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, 
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя 
и монтажната планка. 

 

Контролен панел
1. Електрически ключ: 
 0 - Изключено
  I - Включено

2. Вътрешен регулатор за плавен 
контрол на температурата до 70°C.
 Скала:
min - режим против замръзване;
     - ECO режим на употреба, 
спестяващ енергия и удължаващ 
живота на продукта;
 max -  70°C.

3. Светлинен индикатор I 
визуализиращ режимите на 
електрическия ключ.

4. BiLight индикатор         , 
визуализиращ два режима на 
работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
- синя светлина.

Електрически
бойлер

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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3

1

2
4

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, 
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя 
и монтажната планка. 

 

Контролен панел
1. Електрически ключ: 
 0 - Изключено
  I - Включено

2. Вътрешен регулатор за плавен 
контрол на температурата до 70°C.
 Скала:
min - режим против замръзване;
     - ECO режим на употреба, 
спестяващ енергия и удължаващ 
живота на продукта;
 max -  70°C.

3. Светлинен индикатор I 
визуализиращ режимите на 
електрическия ключ.

4. BiLight индикатор         , 
визуализиращ два режима на 
работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
- синя светлина.

Електрически
бойлер

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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PISTON ефект
PISTON ефект (ефект на буталото), осигуряващ до 15% повече топла вода. 
Иновативен струйник, разработен от ТЕСИ и защитен с патент, управлява 
смесването на топлата и студена вода. 

BiLight
BiLight индикатор, визуализиращ два режима на работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя светлина.

INSUTECH Plus
Прецизна технология за високоефективна изолация с дебелина от 32 mm, 
равномерно разпределена между водосъдържателя и външния кошух, 
предпазваща топлата вода от охлаждане до момента на нейното използване. 
Тя е базирана на щадяща околната среда PU формула без CFC и HCFC

Прецизна технология INSUTECH Plus
за равномерно разпределяне на изолацията
без CFC и HCFC

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, постигнати в резултат на премахване на 
термовръзката между водосъдържателя и монтажната планка.
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вертикални модели

PISTON ефект
PISTON ефект (ефект на буталото), осигуряващ до 15% повече топла вода. 
Иновативен струйник, разработен от ТЕСИ и защитен с патент, управлява 
смесването на топлата и студена вода. 

BiLight
BiLight индикатор, визуализиращ два режима на работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ - синя светлина.

INSUTECH Plus
Прецизна технология за високоефективна изолация с дебелина от 32 mm, 
равномерно разпределена между водосъдържателя и външния кошух, 
предпазваща топлата вода от охлаждане до момента на нейното използване. 
Тя е базирана на щадяща околната среда PU формула без CFC и HCFC

Прецизна технология INSUTECH Plus
за равномерно разпределяне на изолацията
без CFC и HCFC

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби, постигнати в резултат на премахване на 
термовръзката между водосъдържателя и монтажната планка.

MODEL  GCV 5047 GCV 8047 GCV 10047
  20 C21 TSR 30 C21 TSR 30 C21 TSR
TESY номер  302443 302448 302449
Нетен обем L 50 82 100
Диаметър  470 470 470
Номинална мощност W 2000 3000 3000
Време за загряване     
∆t 45K (15 - 60°C)  1:18 1:25 1:44
Годишна консумация    
на ел. енергия AEC kWh 1360 2580 / 1320* 2631
Енергиен клас  C C C
Профил на източване  M L L
V40 L 71 120 162
Tout of box ℃ 60 60 70
MAX40 L 86 145 171
Размери    
         височина m 0.595 0.845 0.985
         ширина m 0.470 0.470 0.470
         дълбочина m 0.496 0.496 0.496
* годишна консумация на ел. енергия (AEC) в товаров профил M, при температура на водата 60 °C
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PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
без CFC и HCFC

3
1 2

 

Ергономичен и функционален 
контролен панел
1. Терморегулатор с ECO режим
Спестява енергия и осигурява 
достатъчно топла вода и по-дълъг 
живот на бойлера. 
2. Влагоизолиран ключ с две степени 
на мощност, осигуряващ избор между 
бърза и икономична работа на 
бойлера. Два светлинни индикатора, 
указващи режима на загряване на 
водата.
3. Светлинен индикатор, указващ 
включен към електрическата мрежа 
уред.

Anticalc нагревателен 
елемент за редуциране на 
отлагането на котлен камък
Състои се от два неръждаеми 
електрически нагревателни 
елемента, разположени в метален 
корпус със стъклокерамично 
покритие. Нагревателят Anticalc 
работи при по-ниска повърхностна 
температура, при която 
натрупването на котлен камък е 
ограничено. Липсата на котлен 
камък гарантира безшумна работа 
и по-дълъг живот на 
електрическия бойлер.

Електрически
бойлер
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PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
без CFC и HCFC

3
1 2

 

Ергономичен и функционален 
контролен панел
1. Терморегулатор с ECO режим
Спестява енергия и осигурява 
достатъчно топла вода и по-дълъг 
живот на бойлера. 
2. Влагоизолиран ключ с две степени 
на мощност, осигуряващ избор между 
бърза и икономична работа на 
бойлера. Два светлинни индикатора, 
указващи режима на загряване на 
водата.
3. Светлинен индикатор, указващ 
включен към електрическата мрежа 
уред.

Anticalc нагревателен 
елемент за редуциране на 
отлагането на котлен камък
Състои се от два неръждаеми 
електрически нагревателни 
елемента, разположени в метален 
корпус със стъклокерамично 
покритие. Нагревателят Anticalc 
работи при по-ниска повърхностна 
температура, при която 
натрупването на котлен камък е 
ограничено. Липсата на котлен 
камък гарантира безшумна работа 
и по-дълъг живот на 
електрическия бойлер.

Електрически
бойлер
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вертикални модели

MODEL  GCV 8044 GCV 10044
  24D D06 TS2R 24D D06 TS2R
TESY номер  302984 302985
Нетен обем L 82 100
Диаметър  440 440
Номинална мощност W 2400 / 1200 2400 / 1200
Време за загряване    
∆t 45K (15 - 60°C)  1:47 / 3:34 2:10 / 4:20
Годишна консумация   
на ел. енергия AEC kWh 2744 2692
Енергиен клас  C C
Профил на източване  L L
V40 L 131 156
Tout of box ℃ 65 60
MAX40 L 145 165
Размери   
         височина m 0.858 0.998
         ширина m 0.440 0.440
         дълбочина m 0.468 0.468
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универсални модели

MODEL  GCVHL 8044
  24D D06 TS2R
TESY номер  302988
Нетен обем L 82
Диаметър  440
Номинална мощност W 2400 / 1200
Време за загряване   
∆t 45K (15 - 60°C)  1:47 / 3:34
Годишна консумация  
на ел. енергия AEC kWh 2744
Енергиен клас  C
Профил на източване  L
V40 L 131
Tout of box ℃ 65
MAX40 L 145
Размери  
         височина m 0.858
         ширина m 0.440
         дълбочина m 0.468

REVERSIBLE MODELS
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вертикални модели

MODEL  GCV 5035 GCV 8035
  16D D06 TS2R 24D D06 TS2R
TESY номер  302981 302983
Нетен обем L 50 80
Диаметър  353 353
Номинална мощност W 1600 / 800 2400 / 1200
Време за загряване    
∆t 45K (15 - 60°C)  1:37 / 3:15 1:04 / 2:09
Годишна консумация   
на ел. енергия AEC kWh 1435 1501
Енергиен клас  D D
Профил на източване  M M
V40 L 74 113
Tout of box ℃ 60 60
MAX40 L 85 135
Размери   
         височина m 0.808 1.210
         ширина m 0.353 0.353
         дълбочина m 0.380 0.380
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PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
без CFC и HCFC

3
1 2

 

Ергономичен и функционален 
контролен панел
1. Терморегулатор с ECO режим
Спестява енергия и осигурява 
достатъчно топла вода и по-дълъг 
живот на бойлера. 
2. Влагоизолиран ключ с две степени 
на мощност, осигуряващ избор между 
бърза и икономична работа на 
бойлера. Два светлинни индикатора, 
указващи режима на загряване на 
водата.
3. Светлинен индикатор, указващ 
включен към електрическата мрежа 
уред.

Anticalc нагревателен 
елемент за редуциране на 
отлагането на котлен камък
Състои се от два неръждаеми 
електрически нагревателни 
елемента, разположени в метален 
корпус със стъклокерамично 
покритие. Нагревателят Anticalc 
работи при по-ниска повърхностна 
температура, при която 
натрупването на котлен камък е 
ограничено. Липсата на котлен 
камък гарантира безшумна работа 
и по-дълъг живот на 
електрическия бойлер.

Електрически
бойлер
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Терморегулатор
По-голям и лесен за употреба  
терморегулатор за плавно регулиране
на температурата.

BiLight влагоизолиран ключ 
със светлинен индикатор
Два режима на работа, 
визуализирани със светлинен 
индикатор.

       
       

       
       

       
       

       
       

    Готов за ползване

       
       

       
       

Загряване

       
       

  Включване/изключванеЕлектрически
бойлер

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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Терморегулатор
По-голям и лесен за употреба  
терморегулатор за плавно регулиране
на температурата.

BiLight влагоизолиран ключ 
със светлинен индикатор
Два режима на работа, 
визуализирани със светлинен 
индикатор.

       
       

       
       

       
       

       
       

    Готов за ползване

       
       

       
       

Загряване

       
       

  Включване/изключванеЕлектрически
бойлер

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 15% повече топла вода. 

Прекъснат термомост
До 16% по-ниски енергийни загуби,
постигнати в резултат на премахване
на термовръзката между водосъдържателя
и монтажната планка. 

Прецизна технология
за високоефективна изолация
с дебелина от 32 mm
без CFC и HCFC
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MODEL  GCV 5044 GCV 8044 GCV 10044 GCV 12044 GCV 15044
  20 B11 TSR 30 B11 TSR 30 B11 TSR 30 B11 TSRC 30 B11 TSRC
TESY номер  303123 303124 303322 303125 302694
Нетен обем L 50 82 100 120 143
Диаметър  440 440 440 440 440
Номинална мощност W 2000 3000 3000 3000 3000
Време за загряване        
∆t 45K (15 - 60°C)  1:18 1:25 1:44 2:05 2:28
Годишна консумация       
на ел. енергия AEC kWh 1424 2758 2762 4406 4540
Енергиен клас  C C C C D
Профил на източване  L L XL XL
V40 L 77 132 148 214 232
Tout of box ℃ 60 65 60 70 65
MAX40 L 86 141 163 214 241
Размери       
         височина m 0.595 0.845 0.985 1.150 1.315
         ширина m 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440
         дълбочина m 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467

вертикални модели
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MODEL  GCH(L) 8044 GCH 10044 GCH 12044 GCH 15044
  30 B12 TSR 30 B12 TSR 30 B12 TSR 30 B12 TSRC
TESY номер  303126(7) 303321 303320 302696
Нетен обем L 82 100 120 143
Диаметър  440 440 440 440
Номинална мощност W 3000 3000 3000 3000
Време за загряване      
∆t 45K (15 - 60°C)  1:25 1:44 2:05 2:28
Годишна консумация     
на ел. енергия AEC kWh 1431 2763 2727 2864
Енергиен клас  C C C D
Профил на източване  M L L L
V40 L 105 132 144 181
Tout of box ℃ 60 75 70 70
MAX40 L 123 132 144 181
Размери     
         височина m 0.440 0.440 0.440 0.440
         ширина m 0.855 0.995 1.160 1.325
         дълбочина m 0.467 0.467 0.467 0.467

хоризонтални модели
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MODEL  GCV 3035 GCV 5035 GCV 6035 GCV 8035 GCV 8035
  12 B11 TSR 20 B11 TSR 20 B11 TSRC 20 B11 TSRC 30 B11 TSR
TESY номер  303121 300376 303240 303122 303326
Нетен обем L 30 50 59 80 80
Диаметър  353 353 353 353 353
Номинална мощност W 1200 2000 2000 2000 3000
Време за загряване       
∆t 45K (15 - 60°C)  1:18 1:18 1:32 2:05 1:23
Годишна консумация      
на ел. енергия AEC kWh 579 1418 1447 1549 1549
Енергиен клас  C C D D D
Профил на източване  S M M M M
V40 L 40 68 82 123 123
Tout of box ℃ 60 60 70 60 60
MAX40 L 49 91 82 139 139
Размери      
         височина m 0.557 0.794 0.926 1.196 1.196
         ширина m 0.353 0.353 0.353 0.353 0.353
         дълбочина m 0.380 0.380 0.380 0.380 0.380

вертикални модели
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MODEL  GCH(L) 5035 
  20 B12 TSR 
TESY номер  300387(9)
Нетен обем L 50
Диаметър  353
Номинална мощност W 2000
Време за загряване   
∆t 45K (15 - 60°C)  1:18
Годишна консумация  
на ел. енергия AEC kWh 1437
Енергиен клас  D
Профил на източване  M
V40 L 67
Tout of box ℃ 70
MAX40 L 67
Размери  
         височина m 0.353
         ширина m 0.803
         дълбочина m 0.380

хоризонтални модели
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с високоефективна серпентина | вертикални модели

MODEL  GCVS(L) 8035
  30 B11 TSR
TESY номер  303127(328)
Нетен обем L 77
Диаметър mm 353
Номинална мощност W 3000
Площ на серпентината m² 0.42
Обем на серпентината L 2
Максимална мощност   
на серпентината *60-80°C kW 11.5
Максимален дебит  
на БГВ при ∆T 35°C *60-80°C L/h 265
Време за загряване ∆t 45K  
(15 - 60°C)**80°C  0:20
Гилза за термосензор  -
Енергиен клас W D
Статични загуби S  73
Размери  
      височина m 1.196
      ширина m 0.353
      дълбочина m 0.380

*  вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
** температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника
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с високоефективна серпентина | вертикални модели

MODEL  GCV6S(L) 8044 GCV9S(L) 10044 GCV9S(L) 12044 GCV9S(L) 15044
  30 B11 TSR 30 B11 TSRP 30 B11 TSRP 30 B11 TSRP
TESY номер  303129(329) 303130(332) 303330(1) 301129(775)
Нетен обем L 79 96 116 139
Диаметър mm 440 440 440 440
Номинална мощност W 3000 3000 3000 3000
Площ на серпентината m² 0.45 0.7 0.7 0.7
Обем на серпентината L 2.1 3.2 3.2 3.2
Максимална мощност      
на серпентината *60-80°C kW 13.8 18.5 18.5 18.5
Максимален дебит     
на БГВ при ∆T 35°C *60-80°C L/h 329 433 433 433
Време за загряване ∆t 45K     
(15 - 60°C)**80°C  0:18 0:18 0:22 0:26
Гилза за термосензор  - x1 x1 x1
Енергиен клас W C C D D
Статични загуби S  53 64 76 88
Размери     
      височина m 0.845 0.985 1.150 1.315
      ширина m 0.440 0.440 0.440 0.440
      дълбочина m 0.467 0.467 0.467 0.467
*  вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
** температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника
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с две серпентини | вертикални модели

MODEL  GCV7/4S(L) 10044 GCV7/4S(L) 12044 GCV7/4S(L) 15044
  30 B11 TSRP 30 B11 TSRP 30 B11 TSRP
TESY номер  303334(5) 303131(333) 302763(4)
Нетен обем L 95 115 137
Диаметър mm 440 440 440
Номинална мощност W 3000 3000 3000
Площ на серпентината m² 0.5 / 0.3 0.5 / 0.3 0.5 / 0.3
Обем на серпентината L 2.4 / 1.4 2.4 / 1.4 2.4 / 1.4
Максимална мощност     
на серпентината *60-80°C kW 13.4 / 8.1 13.4 / 8.1 13.4 / 8.1
Максимален дебит    
на БГВ при ∆T 35°C *60-80°C L/h 330 / 201 330 / 201 330 / 201
Време за загряване ∆t 45K    
(15 - 60°C)**80°C  0:38 / 0:54 0:38 / 0:54 0:42 / 0:54
Гилза за термосензор  x2 x2 x2
Енергиен клас W D D D
Статични загуби S  72 85 95
Размери    
      височина m 0.985 1.150 1.315
      ширина m 0.440 0.440 0.440
      дълбочина m 0.467 0.467 0.467

*  вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
** температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника
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със серпентина | хоризонтални модели

MODEL  GCHS 8044 GCHS 10044 GCHS 12044
  20 B12 TRC 20 B12 TRC 20 B12 TRC
TESY номер  303323 303324 303325
Нетен обем L 81 98 118
Диаметър mm 440 440 440
Номинална мощност W 2000 2000 2000
Площ на серпентината m² 0.21 0.28 0.28
Обем на серпентината L 0.9 1.2 1.2
Максимална мощност     
на серпентината *60-80°C kW 2.9 5.7 5.7
Максимален дебит    
на БГВ при ∆T 35°C *60-80°C L/h 70 139 139
Време за загряване ∆t 45K    
(15 - 60°C)**80°C  0:54 0:45 0:48
Гилза за термосензор   -   -   - 
Енергиен клас W C D D
Статични загуби S  59 67 83
Размери    
      височина m 0.440 0.440 0.440
      ширина m 0.855 0.995 1.160
      дълбочина m 0.467 0.467 0.467
*  вход-изход на топлоносещия флуид в топлообменника
** температура на входящия термо-трансферен флуид в топлообменника
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Монтаж
над мивка

Монтаж
под мивка 
/не изисква 
монтиране на стена/

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 22% повече топла вода. 

 

Ергономичен 
терморегулатор
Удобен, прибиращ се при 
натискане бутон, който 
позволява прецизна настройка 
на желаната температура на 
водата.

BiLight
BiLight индикатор, 
визуализиращ два режима на 
работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
- синя светлина.

Готов-за-
ползване

Загряване

Електрически
бойлер



33

Монтаж
над мивка

Монтаж
под мивка 
/не изисква 
монтиране на стена/

PISTON ефект
Иновативна патентована конструкция
на струйника, изработен от неръждаема 
стомана, управлява смесването
на студената и топлата вода и осигурява 
до 22% повече топла вода. 

 

Ергономичен 
терморегулатор
Удобен, прибиращ се при 
натискане бутон, който 
позволява прецизна настройка 
на желаната температура на 
водата.

BiLight
BiLight индикатор, 
визуализиращ два режима на 
работа ЗАГРЯВАНЕ - червена 
светлина и ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
- синя светлина.

Готов-за-
ползване

Загряване

Електрически
бойлер
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под мивка

МОДЕЛ  GCU 1020 GCU 1520
   L52 RC L52 RC
TESY номер  301872 301875 
Нетен обем L 10 15
Номинална мощност W 2000 2000
Време за загряване     
∆t 45K (15 - 60°C)  0 h 15 min 0 h 23 min
Годишна консумация    
на ел. енергия AEC kWh 623 655
Енергиен клас  C C
Профил на източване  XXS XXS
V40  L 13 21
Tout of box ℃ 60 60
MAX40 L 16 26
Размери    
 височина m 0.399 0.399
 ширина m 0.377 0.377
 дълбочина m 0.247 0.304
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над мивка

МОДЕЛ  GCA 1020 GCA 1520 GCA 1015
   L52 RC L52 RC L52 RCM*
TESY номер  301561 301562 301876
Нетен обем L 10 15 10
Номинална мощност W 2000 2000 1500
Време за загряване      
∆t 45K (15 - 60°C)  0 h 15 min 0 h 23 min 0 h 20 min
Годишна консумация     
на ел. енергия AEC kWh 625 625 598
Енергиен клас  C C C
Профил на източване  XXS XXS XXS
V40  L 16 24 16
Tout of box ℃ 60 60 60
MAX40 L 19 28 19
Размери     
 височина m 0.399 0.399 0.399
 ширина m 0.377 0.377 0.377
 дълбочина m 0.247 0.304 0.247

GCA 1015 L52 RCM*
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Електрически
бойлер
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Електрически
бойлер

Лесен монтаж

Монтаж под мивка

Монтаж над мивка

Регулируем
терморегулатор

Стъклокерамично покритие
на водосъдържателя
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под мивка

МОДЕЛ  GCU 0615
   M01 RC
TESY номер  420143
Нетен обем L 5.3
Номинална мощност W 1500
Време за загряване   
∆t 45K (15 - 60°C)  0 h 11 min
Годишна консумация  
на ел. енергия AEC kWh 618
Енергиен клас  C
Профил на източване  XXS
V40  L 7.2
Tout of box ℃ 65
MAX40 L 7.2
Размери  
 височина m 0.365
 ширина m 0.265
 дълбочина m 0.160
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над мивка

МОДЕЛ  GCA 0615
   M01 RC
TESY номер  420144
Нетен обем L 5.3
Номинална мощност W 1500
Време за загряване   
∆t 45K (15 - 60°C)  0 h 11 min
Годишна консумация  
на ел. енергия AEC kWh 542
Енергиен клас  A
Профил на източване  XXS
V40  L 10
Tout of box ℃ 65
MAX40 L 10
Размери  
 височина m 0.365
 ширина m 0.265
 дълбочина m 0.160



40

Проточни
бойлери

bathroom
kitchen
in-line

Универсален монтаж на 360°
за модел In-line, който работи само под налягане

360°

Ле
се

н м
он

та
ж
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Проточни
бойлери

bathroom
kitchen
in-line

Универсален монтаж на 360°
за модел In-line, който работи само под налягане

360°

Ле
се
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проточни бойлери за баня

МОДЕЛ  IWH 70
   X02 BA H
TESY код  301662
Употреба  за баня
Номинална мощност W 7000
Изходящ поток ∆t (25℃) l / min 4.0
Инсталация  отворен тип
Годишна консумация
на ел. енергия AEC kWh 467
Енергиен клас  A
Профил на източване  XS
Размери
 височина m 0.200
 ширина m 0.130
 дълбочина m 0.076
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проточни бойлери за кухня и универсални

 и 

МОДЕЛ  IWH 35 IWH 50 IWH 80
   X02 KI X02 KI X02 IL
TESY код  301657 301661 301664
Употреба  за кухня за кухня универсална
Номинална мощност W 3500 5000 8000
Изходящ поток ∆t (25℃) l / min 2.0 2.9 4.6
Инсталация  затворен тип затворен тип затворен тип
Годишна консумация
на ел. енергия AEC kWh 478 481 468
Енергиен клас  A A A
Профил на източване  XXS XXS XS
Размери
 височина m 0.200 0.200 0.200
 ширина m 0.130 0.130 0.130
 дълбочина m 0.076 0.076 0.076

за модели KI

за модели IL
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Как да разчитаме кодовете на продуктите?

I. Стандартни електрически бойлери

II. Eлектрически бойлери със серпентина

12. Брой на елементите (витки) на серпентината

13. Бойлер със серпентината

14. Бойлер, чиито изводи на серпентината са от ляво

15. Бойлер, фабрично окомплектован с кабел

16. Наличие на гилза за термосензор

2. Тип монтаж:
    V - вертикален; H - хоризонтален; VHL - реверсивен; HF - подов

3. Обем на водосъдържателя в литри

4. Диаметър на бойлера в cm

5. Мощност на нагревателния елемент - 1/100 от номиналната мощност в W

7. Модел на контролния панел

6. Модел със сух нагревателен елемент

8. Наличие на термоиндикатор

9. Наличие на електрически ключ

10. Две степени на мощност

11. Наличие на външен регулируем терморегулатор

1. Тип водосъдържател:
    GC - със стъклокерамичено покритие; SS - от неръждаема стомана

GCV 8047 24D C21 TS2R

1

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

GCV6SL 8047 30 C21 TSRCP

12

13 15

14 16



III. Eлектрически бойлери с управление през Интернет

V. Проточни електрически бойлери

IV. Малолитражни електрически бойлери

23. Проточен бойлер

17. Електронно управление

19. Тип на монтажа на малолитражен бойлер:
      A - над мивка; U - под мивка;  

24. Мощност на нагревателния елемент

18. Wi-Fi модул

20. Мощност на нагревателния елемент

25. Дизайн на панела

21. Дизайн на панела

22. Бойлер, фабрично окомплектован с кабел

26. Приложение:  
    IL - универсален; KI - със смесител за кухня; BA - с душ за баня; 

GCU 1520 L52 RC

19

20 22

21

GCV 10047 16D C21 ECW
18

17

IWH 70 X02 BA H

23

24 26

25
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Основни означения на етикета: 

Функция подгряване на вода.
Товаров профил при подгряване на водата.

Ниво на шум в децибели.

Годишна консумация на енергия в kWh на година.

Функция съхранение на топла вода.

Топлинни загуби за 24 часа

Фактически обем на водосъдържателя.

Считано от 26 септември 2015 година, бойлерите TESY се окомплектоват с 
етикети за енергийна ефективност съобразно нов ErP (energy related 
Products) регламент на Европейския съюз. Етикетите за енергийна 
ефективност за различните домакински уреди дават възможност на 
потребителя да вземе информирано решение за покупка. Те предоставят 
информация за консумираната електроенергия на годишна база, за типа на 
уреда и за други негови характеристики.

Черната стрелка оказва класа на енергийната ефективност на дадения уред 
съгласно Европейския регламент. 

Цветните стрелки с буквените означения отразяват различните класове 
енергийна ефективност. Тъмно зеленият цвят обозначава класа с най-висока 
енергийна ефективност, а червеният - за този с най-ниска.

Енергийният етикет е с еднакво оформление за всички държави членки на ЕС 
и езиково неутрален. Информацията се предава с пиктограми, които 
заместват текста на различните езици на Общността.

С помощта на енергийния етикет, потребителят може да избере уреда с 
най-голяма енергийна ефективност и по този начин да спести пари от сметките 
за ток и вода, както и да допринесе за опазването на околната среда чрез 
намаляването на емисиите на въглероден двуокис и използването на по-малко 
ресурси, като например електрически ток и вода.

1418

ПРИМЕР

ПРИМЕР

C

M
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77

B
ПРИМЕР

ПРИМЕР

Примерен вариант на етикета:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
на електрическите бойлери
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Примерен вариант на етикета:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
на електрическите бойлери

Сигурност на електрическите бойлери TESY

Електрическите бойлери на TESY притежават Хигиенен сертификат, съгласно 
директива 98/83 на Европейския съюз за съхранение на питейна вода.Продуктите 
запазват химическите, физически и биологичните качества на водата като я 
поддържат чиста и здравословна.

1. Хигиенен сертификат

Водосъдържателят на електирическите бойлери TESY се тества при 16 bar 
налягане в съответствие със стандарта на IEC60335-2-21 и Европейски стандарт 
EN 60335-2-21. Старндартното работно налягане е 8 bar.

2. Тестове с високо налягане

3. Степени на защита, съгласно Европейски стандарт за безопасност

Предпазният клапан е включен в окомплектовката на всеки електрически бойлер.
4. Предпазен клапан за освобождаване на свръх налягане
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Бележки
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Бележки



ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ

ТЕСИ ООД
София 1166, ж.к. София Парк
Блок 16 В, офис 2.1, ет. 2
Телефон: 02/ 902 6666
Факс: 02/ 902 6660
office@tesy.com

tesy.bg

Този каталог е маркетингов материал, а не оферта.
За конкретни модели, моля обърнете се към Вашия дилър.

Възможно е закупеният от Вас уред да е с подобрени характеристики, 
спрямо посочените параметри, като резултат от непрекъснатото 
усъвършенстване на продуктите с марка TESY.
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